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رشکت تولیدی مهندسی 

 بالن گاز آسیا
عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا، توانایــی ارائــه انــواع کپســول هــای گاز هلیــوم He در حجــم هــای متفــاوت 40 
لیتــر و 50 لیتــری و ... بــا گریــد 5 ) درجــه خلــوص% 99.999( و گریــد 6 ) درجــه خلــوص% 99.9999( را دارا مــی باشــد.

گاز هلیــوم He گازی بــی بــو، بــی رنــگ، بــی مــزه، غیــر ســمی، بــی اثــر، تــک اتمــی و همچنیــن اشــتعال ناپذیــر اســت. 
گاز هلیــوم در غلظــت هــای بــاال جایگزیــن هــوا شــده و باعــث خفگــی مــی شــود. هلیــوم امــن تــر از ســایر گازهاســت و 
پاییــن بــودن نقطــه جــوش آن باعــث شــده اســت کــه از ایــن گاز بعنــوان خنــک کننــده در آهنرباهــای ابررســانا اســتفاده 
شــود. دمــای ذوب و جــوش ایــن عنصــر در قیــاس بــا ســایر گازهــای دیگــر پاییــن تــر مــی باشــد و بــه همیــن دلیــل در 

دمــای معمولــی گاز مــی باشــد.
از کاربردهــای مهــم گاز هلیــوم در خنــک ســازی اســت. هلیــوم از هــوا ســبک تــر اســت بــه همیــن دلیــل مــی تــوان از ایــن 
ــه دلیــل  ــون هــا، در موشــک هــای فضاپیماهــا اســتفاده کــرد. گاز هلیــوم ب ــاال رفتــن کشــتی هــای هوایــی و بال گاز در ب
داشــتن ویژگــی هایــی از جملــه رســانش گرمایــی بــاال و واکنــش پذیــر نبــودن در برخــی راکتورهــای هســته ای از آن بــه 
عنــوان گاز خنــک کننــده و رســاننده گرمــا اســتفاده  مــی شــود. در صنعــت از گاز هلیــوم بــرای بادکنــک و بالــن، در صنایــع 
جــوش، در پزشــکی، آزمایشــگاهها، بــرش کاری، غواصــی و همچنیــن در صنایــع غذایــی اســتفاده مــی شــود. گاز هلیــوم 

مصــارف مهمــی در پزشــکی ازجملــه درمــان آســم  و اختــال در عملکردهــای تنفســی دارد.

)He( گاز هلیوم
Helium Gas 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای هلیوم :
- ســیلندر تحــت فشــار گاز هلیــوم He ممکــن اســت باعــث خفگــی و یــخ زدگــی شــدید شــود، بنابرایــن ایــن کپســول نبایــد 

ســوراخ شــود و یــا در معــرض آتــش قــرار گیــرد. 
- در صورت استفاده از گاز هلیوم در فشارهای باال، بایستی حتما از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود.

- بعد از هر بار استفاده از این سیلندر، بایستی شیر گاز کامال بسته شود.
- کپســول هــای گاز هلیــوم بایســتی در مــکان هــای دارای تهویــه مناســب و بــدور از هــر گونــه مــواد قلیایــی و اســیدی قــرار 

. د گیر
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جدول مشخصات گاز هلیوم
هلیوم 6 هلیوم 5 نوع گاز

99.9999 99.999  خلوص %

N2 > 0.5
O2 > 0.2
CO  ≤0.1

CO2 > 0.1
Other Halocarbons  ≤0.1

H2O  ≤0.2

H2 > 1
Ne  ≤4

O2 + Ar  ≤1
N2 > 2

CO  ≤0.5
CO2 > 0.5
CH4 > 0.5
H2O  ≤3

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

165 بار 150 بار- 200 بار فشار کاری

گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر مشخصات فنی

قهوه ای رنگ سیلندر

  - 246  °C نقطه جوش

He نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.7485
5.988

(Liters( حجم
1.336

1
8.000

(Kg)وزن 
0.1670
0.1250

1

فاکتور تبدیل


